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1 ระบบเว็บไซต1จังหวัดชลบุรี 
การเข9าสู/เว็บไซตQสำหรับจัดการเนื้อหานั้น ผู9ใช9งานสามารถเข9าเว็บไซตQโดยใช9เว็บบราวเซอรQ 

อ าท ิ เ ช / น  Google Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox และ  Safari  

เปwนต9น โดยการกรอก URL สำหรับเข9าใช9งาน ดังน้ี 

 

 

ผู9ใช9งานทำการกรอก URL ท่ีระบุ ซ่ึงระบบจะแสดงหน9าจอ ดังรูป 

 

http://www.chonburi.go.th/website/main/web_index 
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เม่ือผู9ใช9งานเข9าสู/เว็บไซตQ เว็บไซตQแสดงรายละเอียดเมนูต/างของเว็บไซตQ โดยผู9ใช9งานสามารถเลือกดู

เน้ือหาตามเมนูท่ีสนใจได9ดังรูป 

 

โดยเว็บไซตQแบ/งเมนูหลักและเมนูย/อยดังน้ี 

หน9าหลัก  

สวัสดีเมืองชล 

สัญลักษณQ-คำขวัญจังหวัด 
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รู9จักเมืองชล 

ประวัติเมืองชล 

วิถีชีวิตและเศษฐกิจ 

ท่ีต้ังและอาณาเขต 

เขตการปกครอง 

สถาพทางกายภาพ 

แผนท่ีการเดินทาง 

คำถาม-คำตอบ (FAQ)  

ข9อมูลองคQกร  

 ทำเนียบผู9บริหารระดับสูง 

 ทำเนียบส/วนราชการ 

 ทำเนียบสำนักงานจังหวัดชลบุรี 

 อำนาจหน9าท่ี/โครงสร9างของจังหวัด 

 แผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี 

 แผนปฎิบัติราชการ จ.ชบ.ประจำปÜ 

 วาระงานผู9บริหาร 

ผลการดำเนินงานโครงการ 

 คณะกรรมการ และคณะทำงาน กล9องโทรทัศนQวงจรปáด (CCTV) ระดับจังหวัดชลบุรี 

 การขับเคล่ือนไทยไปด9วยกันระดับจังหวัดชลบุรี 

 การจัดหาระบบคอมพิวเตอรQจังหวัด 

 ศูนยQบริหารสถานการณQการแพร/ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

 ผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติราชการ 

 ศูนยQข9อมูลข/าวสารของราชการจังหวัดชลบุรี 

 คำส่ังทางปกครองเพ่ือแก9ปãญหาจังหวัด 

 การแก9ไขปãญหาสำคัญของจังหวัด 

 โครงการอนุรักษQพันธุกรรมพืช 

 โครงการตามพระราชดำริฯ 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงาน  

 การปฎิบัติราชการตามคำรับรอง 
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 ITA2564 

 ITA2562 

 ศูนยQปéองกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดชลบุรี 

 การพัฒนาระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 

ITA2563 

ท/องเท่ียวชลบุรี  

 5 ประสบการณQมหัสจรรยQ 

 20 แหล/งท/องเท่ียวเมืองชล 

 ปฏิทินท/องเท่ียวชลบุรี 

 โปรแกรมท/องเท่ียว 

 แหล/งท/องเท่ียวน/าสนใจ 

 เว็บไซตQท/องเท่ียวท่ีเก่ียวข9อง 

ข9อมูลเผยแพร/ 

 ข/าวประชาสัมพันธQ 

 ข/าวประกวดราคาจัดซ้ือจัดจ9าง 

 ข/าวสมัครงาน 

 การเปáดเผยราคากลางของทางราชการ 

 โครงการฝëกอบรม 

ร9องเรียน  

 ศูนยQดำรงธรรมจังหวัดชลบุรี 

 สายตรงผู9ว/า ฯ 

ติดต/อหน/วยงาน 

 ข9อมูลติดต/อเว็บไซตQ 

 หมายเลขติดต/อหน/วยงานสำคัญ 

 ล้ิงคQเว็บไซตQอ่ืน`ๆ 

 แบบสำรวจความพึงพอใจ 
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2 ระบบรายงานผลตามขAอส่ังการ 
ผู9ใช9งานสามารถเข9าใช9งานระบบรายงานผลตามข9อส่ังการได9โดยเลือกท่ีเมนูดังรูป  

 
ในการใช9งานระบบรายงานผลตามข9อสั่งการผู9ใช9งานต9อง Log in เข9าสู/ระบบ ให9ผู9ใช9งานระบุข9อมูล

ดังต/อไปน้ี 

1) ช่ือผู9ใช9 

2) รหัสผ/าน 

กรณีที่เปwนผู9ใช9งานใหม/ ผู9ใช9จำเปwนต9องลงทะเบียนใหม/ โดยเลือกปุîม “ลงทะเบียนใหม/” เพื่อนำช่ือ

ผู9ใช9 และ รหัสผ/าน มาใช9งานระบบ 

เม่ือผู9ใช9งานกดปุîม Log in ระบบตรวจสอบช่ือผู9ใช9 และ รหัสผ/าน หากข9อมูลถูกต9องระบบจะแสดง

หน9าจอหลัก ดังรูป 

 
เม่ือผู9ใช9งานเข9าระบบรายงานผลตามข9อส่ังการ ระบบแสดงเมนูย/อยของระบบรายงานผลตาม

ข9อส่ังการดังน้ี 

o หนังสือรับ 

o หนังสือส/ง  
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2.1 หนังสือรับ 
เม่ือผู9ใช9งานต9องการลงรับหนังสือให9ผู9ใช9งานเลือก “ลงหนังสือรับ” ระบบแสดงหน9าจอดังรูป 

 
หน9าจอหนังสือรับ ระบบแสดงตารางรายละเอียดข9อมูลประกอบด9วย 

o ลำดับ 

o วันเวลา  

o เลขท่ีหนังสือ 

o ช่ือเร่ือง 

o จากหน/วยงาน 

o ผู9ส/ง 

o เบอรQติดต/อ 

o สถานะ 

ผู9ใช9งานสามารถลงรับหนังสือได9 โดยเลือกปุîม “ ” ระบบแสดงหน9าจอดังรูป 

 
 ผู9ใช9งานกรอกข9อมูลรายละเอียดหนังสือดังน้ี 

o เลขท่ีหนังสือ 
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o ลงวันท่ี 

o เร่ือง 

o จากหน/วยงาน 

o ไฟลQเอกสารแนบ 

o ผู9รับ (ระบบประมวลผลและใช9ช่ือเดียวกับช่ือท่ี Login เข9าสู/ระบบ) 

o หน/วยงาน (ระบบประมวลผลและใช9ช่ือเดียวกับช่ือท่ี Login เข9าสู/ระบบ) 

o เบอรQติดต/อ (ระบบประมวลผลและใช9ช่ือเดียวกับช่ือท่ี Login เข9าสู/ระบบ) 

o เมื่อผู9ใช9งานกรอกข9อมูลหนังสือเรียบร9อยแล9วให9เลือก “ตกลง” ระบบประมวลผลและบันทึก

รายละเอียดข9อมูลหนังสือลงในระบบ  

o กรณีท่ีต9องต9องการกลับหน9าจอหลักให9เลือก “ยกเลิก” 
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2.2 หนังสือสNง 
เม่ือผู9ใช9งานต9องการส/งหนังสือให9ผู9ใช9งานเลือก “หนังสือส/ง” ระบบแสดงหน9าจอดังรูป 

 

หน9าจอหนังสือส/ง ระบบแสดงตารางรายละเอียดข9อมูลประกอบด9วย 

o ลำดับ 

o วันเวลา  

o เลขท่ีหนังสือ 

o ช่ือเร่ือง 

o ส/งจากหน/วยงาน 

o เบอรQติดต/อ 

o จัดการ (แก9ไขและลบ) 

ผู9ใช9งานสามารถสร9างหนังสือได9 โดยเลือกปุîม “ ” ระบบแสดงหน9าจอดังรูป 
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ผู9ใช9งานกรอกข9อมูลรายละเอียดหนังสือดังน้ี 

o เลขท่ีหนังสือ 

o ลงวันท่ี 

o เร่ือง 

o ถึงหน/วยงาน 

o ไฟลQเอกสารแนบ 

o ผู9ส/ง (ระบบประมวลผลและใช9ช่ือเดียวกับช่ือท่ี Login เข9าสู/ระบบ) 

o หน/วยงาน (ระบบประมวลผลและใช9ช่ือเดียวกับช่ือท่ี Login เข9าสู/ระบบ) 

o เบอรQติดต/อ (ระบบประมวลผลและใช9ช่ือเดียวกับช่ือท่ี Login เข9าสู/ระบบ) 

เมื ่อผู 9ใช9งานกรอกข9อมูลหนังสือเรียบร9อยแล9วให9เลือก “ตกลง” ระบบประมวลผลและบันทึก

รายละเอียดข9อมูลหนังสือลงในระบบ  

กรณีท่ีต9องต9องการกลับหน9าจอหลักให9เลือก “ยกเลิก” 
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3 ระบบจองหAองประชุม 
ผู9ใช9งานสามารถเข9าใช9งานระบบจองห9องประชุมออนไลนQ จังหวัดชลบุรีได9โดยเลือกท่ีเมนูดังรูป  

 
ในการใช9งานระบบจองห9องประชุมออนไลนQ จังหวัดชลบุรี ผู9ใช9งานต9อง Log in เข9าสู/ระบบ ให9

ผู9ใช9งานระบุข9อมูลดังต/อไปน้ี 

1) ช่ือผู9ใช9 

2) รหัสผ/าน 

กรณีที่เปwนผู9ใช9งานใหม/ ผู9ใช9จำเปwนต9องลงทะเบียนใหม/ โดยเลือกปุîม “ลงทะเบียนใหม/” เพื่อนำช่ือ

ผู9ใช9 และ รหัสผ/าน มาใช9งานระบบ 

เมื่อผู9ใช9งานกดปุîม Log in ระบบตรวจสอบช่ือผู9ใช9 และ รหัสผ/าน หากข9อมูลถูกต9องระบบจะแสดง

หน9าจอหลัก ดังรูป 
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เม่ือผู9ใช9งานเข9าระบบจองห9องประชุม ระบบแสดงเมนูย/อยของระบบจองห9องประชุมดังน้ี 

o ปฏิทินการจองห9องประชุม 

o ข9อมูลห9องประชุม 

o ข9อมูลการจองห9องประชุมท่ีมีการจองอยู/แล9ว 

o ข9อมูลช/วงวันท่ีไม/อนุญาตให9มีการจองห9อง 

o รายการจองห9องประชุม 

o ประวัติการจองห9องประชุม 

  

3.1 ปฏิทินการจองหAองประชุม 
เมื่อผู9ใช9งานต9องการจองห9องประชุมให9ผู9ใช9งานเลือก “ปฏิทินการจองห9องประชุม” ระบบแสดง

หน9าจอดังรูป 

 
  

ระบบแสดงรายละเอียดปฏิทินของเดือนท่ีผู9ใช9งานเลือก โดยผู9ใช9งานสามารถจองห9องประชุม

ตามวันท่ีเลือกได9 โดยเลือกจองห9องท่ีข้ึนสถานะ “ห9องว/าง” หรือ “จองห9องประชุมออนไลนQ” 
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ข้ันตอนการจองห9องประชุมให9ผู9ใช9งานเลือกวันท่ี ท่ีต9องการประชุม เลือกปุîม “ห9องว/าง”ระบบ

แสดงหน9าจอดังรูป 

 

 ให9ผู9ใช9งานกรอกรายละเอียดดังน้ี 

• ช่ือเร่ืองท่ีประชุม 

• ช่ือประธาน 

• วันท่ีจอง 

• ค/าบริการ 

• จำนวนผู9เข9าร/วมประชุม 

• แนบไฟลQหนังสือขอใช9ห9องประชุม 

• ความต9องการในการขอใช9อุปกรณQ 

เมื่อผู9ใช9งานกรอกข9อมูลการจองห9องประชุมเรียบร9อยแล9วให9เลือก “ยืนยันการจอง” ระบบ

ประมวลผลและบันทึกการจองลงให9ระบบ  

กรณีท่ีต9องต9องการกลับหน9าจอหลักให9เลือก “ยกเลิก” 
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3.2 ขAอมูลหAองประชุม 
เมื่อผู9ใช9งานต9องการทราบข9อมูลห9องประชุมที่ให9ผู9ใช9งานเลือก “ข9อมูลห9องประชุม”ระบบแสดง

หน9าจอดังรูป 

 
 เม่ือผู9ใช9งานเลือก “ข9อมูลห9องประชุม” ระบบแสดงตารางรายละเอียดข9อมูลประกอบด9วย 

• ลำดับ 

• ช่ือห9องประชุม 

• อาคารท่ีต้ัง 

• อุปกรณQ 

• จำนวนท่ีน่ัง 

• ลักษณะการใช9งาน 

• รูปภาพประกอบ 

ผู9ใช9งานสามารถค9นหาห9องประชุมได9จากเมนู “ค9นหา” โดยกรอกรายละเอียดที่ต9องการค9นหา

ลงในช/องว/าง กรณีท่ีผู9ใช9งานต9องการกลับหน9าหลักให9ผู9ใช9งานเลือกปุîม “กลับหน9าหลัก” 
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3.3 ขAอมูลการจองหAองประชุมท่ีมีการจองอยูNแลAว 
เมื่อผู9ใช9งานต9องการทราบข9อมูลการจองห9องประชุมที่มีการจองอยู/แล9วให9ผู9ใช9งานเลือก “ข9อมูล

การจองห9องประชุมท่ีมีการจองอยู/แล9ว”ระบบแสดงหน9าจอดังรูป 

 
เมื ่อผู 9ใช9งานเลือก “ข9อมูลการจองห9องประชุมที ่มีการจองอยู /แล9ว” ระบบแสดงตาราง

รายละเอียดข9อมูลประกอบด9วย 

• ลำดับ 

• ช่ือห9องประชุม 

• วันท่ีจอง 

• ช่ือเร่ืองประชุม 

• เวลาเร่ิม 

• เวลาส้ินสุด 

• สถานะ 

ผู9ใช9งานสามารถค9นหาห9องประชุมได9จากเมนู “ค9นหา” โดยกรอกรายละเอียดที่ต9องการค9นหา

ลงในช/องว/าง กรณีท่ีผู9ใช9งานต9องการกลับหน9าหลักให9ผู9ใช9งานเลือกปุîม “กลับหน9าหลัก” 
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3.4 ขAอมูลชNวงวันท่ีไมNอนุญาตใหAมีการจองหAอง 
เมื่อผู9ใช9งานต9องการทราบข9อมูลช/วงวันที่ไม/อนุญาตให9มีการจองห9องประชุมให9ผู9ใช9งานเลือก 

“ข9อมูลช/วงวันท่ีไม/อนุญาตให9มีการจองห9องประชุม”ระบบแสดงหน9าจอดังรูป 

 
เมื่อผู9ใช9งานเลือก “ข9อมูลช/วงวันที่ไม/อนุญาตให9มีการจองห9องประชุม” ระบบแสดงตาราง

รายละเอียดข9อมูลประกอบด9วย 

• ลำดับ 

• ช่ือห9องประชุม 

• วันท่ีไม/อนุญาตให9จอง 

ผู9ใช9งานสามารถค9นหาห9องประชุมได9จากเมนู “ค9นหา” โดยกรอกรายละเอียดที่ต9องการค9นหา

ลงในช/องว/าง กรณีท่ีผู9ใช9งานต9องการกลับหน9าหลักให9ผู9ใช9งานเลือกปุîม “กลับหน9าหลัก” 
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3.5 รายการจองหAองประชุม 
เมื่อผู9ใช9งานต9องการทราบรายการจองห9องประชุมให9ผู9ใช9งานเลือก “รายการจองห9องประชุม”

ระบบแสดงหน9าจอดังรูป 

 
เม่ือผู9ใช9งานเลือก “รายการจองห9องประชุม” ระบบแสดงตารางรายละเอียดข9อมูลประกอบด9วย 

• ลำดับ 

• ช่ือห9องประชุม 

• อาคารท่ีต้ัง 

• วันท่ีจอง 

• ช/วงเวลา 

• รายละเอียด (ในส/วนน้ีผู9ใช9งานสามารถกดปุîมเพ่ือแสดงรายละเอียดได9) 

• สถานะ 

• ยกเลิกการจอง (ในส/วนน้ีผู9ใช9งานสามารถกดปุîมเพ่ือยกเลิกการจองห9องประชุมได9) 

ผู9ใช9งานสามารถค9นหาห9องประชุมได9จากเมนู “ค9นหา” โดยกรอกรายละเอียดที่ต9องการค9นหา

ลงในช/องว/าง กรณีท่ีผู9ใช9งานต9องการกลับหน9าหลักให9ผู9ใช9งานเลือกปุîม “กลับหน9าหลัก” 
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3.6 ประวัติการจองหAองประชุม 
เมื่อผู9ใช9งานต9องการทราบรายการจองห9องประชุมให9ผู9ใช9งานเลือก “รายการจองห9องประชุม”

ระบบแสดงหน9าจอดังรูป 

 
 

เม่ือผู9ใช9งานเลือก “รายการจองห9องประชุม” ระบบแสดงตารางรายละเอียดข9อมูลประกอบด9วย 

• ลำดับ 

• ช่ือห9องประชุม 

• อาคารท่ีต้ัง 

• วันท่ีจอง 

• ช/วงเวลา 

• รายละเอียด (ในส/วนน้ีผู9ใช9งานสามารถกดปุîมเพ่ือแสดงรายละเอียดได9) 

• สถานะ 

ผู9ใช9งานสามารถค9นหาห9องประชุมได9จากเมนู “ค9นหา” โดยกรอกรายละเอียดที่ต9องการค9นหา

ลงในช/องว/าง กรณีท่ีผู9ใช9งานต9องการกลับหน9าหลักให9ผู9ใช9งานเลือกปุîม “กลับหน9าหลัก” 
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4 ระบบเว็บไซต1ศูนย1ดำรงธรรม 
ผู9ใช9งานสามารถเข9าใช9งานระบบเว็บไซตQศูนยQดำรงธรรม จังหวัดชลบุรีได9โดยเลือกท่ีเมนูดังรูป  

 

เม่ือผู9ใช9งานเลือกระบบเว็บไซตQศูนยQดำรงธรรม จังหวัดชลบุรี ระบบแสดงหน9าจอระบบเว็บไซตQ

ศูนยQดำรงธรรม จังหวัดชลบุรี ดังรูป 
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โดยเว็บไซตQแบ/งเมนูหลักและเมนูย/อยดังน้ี 

หน9าหลัก 

เก่ียวกับศูนยQ 

 ประวัติศูนยQดำรงธรรม 

 โครงสร9างศูนยQดำรงธรรมจังหวัดชลบุรี 

 ภารกิจศูนยQดำรงธรรมจังหวัดชลบุรี 

 กระบวนงานการให9บริการ 

 ข้ันตอนการให9บริการ 

 ทำเนียบส/วนราชการ 

 ภารกิจ 7 มิติ 

บริการประชาชน 

 เอกสารเผยแพร/ท่ัวไป 

 แบบฟอรQมร9องเรียน 

 กฎหมาย/ระเบียบท่ีเก่ียวข9อง 

ข/าวสาร/กิจกรรม 

 ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบข9อเท็จจริง 

 กิจกรรมศูนยQดำรงธรรม 

 สมัครงาน 

 แบบประเมิน 

แจ9งเร่ืองร9องเรียน 
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4.1 ข้ันตอนการแจAงเร่ืองรAองเรียน 
เมื่อผู9ใช9งานต9องการแจ9งเรื่องร9องเรียนลงในระบบเว็บไซตQศูนยQดำรงธรรม จังหวัดชลบุรี ผู9ใช9งาน

ต9อง Log in เข9าสู/ระบบดังรูป 

 
ในการใช9งานระบบแจ9งเรื่องร9องเรียนลงในระบบเว็บไซตQศูนยQดำรงธรรม จังหวัดชลบุรีผู9ใช9งานต9อง 

Log in เข9าสู/ระบบ ให9ผู9ใช9งานระบุข9อมูลดังต/อไปน้ี 

1) ช่ือผู9ใช9 

2) รหัสผ/าน 

กรณีที่เปwนผู9ใช9งานใหม/ ผู9ใช9จำเปwนต9องลงทะเบียนใหม/ โดยเลือกปุîม “ลงทะเบียน สมัครสมาชิก” 

เพ่ือนำช่ือผู9ใช9 และ รหัสผ/าน มาใช9งานระบบ 

เมื่อผู9ใช9งานกดปุîม Log in ระบบตรวจสอบช่ือผู9ใช9 และ รหัสผ/าน หากข9อมูลถูกต9องระบบจะแสดง

หน9าจอหลัก ดังรูป 
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 หน9าจอบันทึกข9อมูลเร่ืองร9องทุกขQ ประกอบด9วยรายละเอียดดังน้ี 

o ลำดับ 

o เลขท่ี  

o วันท่ีร9องเรียน  

o วันท่ีร9องทุกขQ  

o ผู9ร9องทุกขQ  

o ผู9รับผิดชอบ  

o สถานะ  

o จัดการ 

 

กรณีท่ีผู9ใช9ต9องการเพ่ิมเร่ืองร9องทุกขQ ให9ผู9ใช9งานเลือกปุîม “ ” จากน้ันระบบแสดง

หน9าจอดังรูป 

 
เมื่อผู9ใช9งานเลือก “เพิ่มเรื่องร9องทุกขQ” ระบบแสดงหน9าจอหลักโดยมีขั้นตอนการกรอกรายละเอียด

เร่ืองร9องทุกขQ 5 ข้ันตอนดังน้ี 

1. บันทึกเร่ืองร9องทุกขQ 

2. เน้ือหา 

3. ความประสงคQ 

4. หลักฐาน 

5. สรุปข9อมูล 
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โดยเม่ือผู9ใช9งานกรอกรายละเอียดเร่ืองร9องทุกขQระบบแสดงข้ันตอนการกรอกข9อมูลดังรูป 

 
 

4.1.1 บันทึกเร่ืองร9องทุกขQ/ร9องเรียน 

ผู9ใช9งานกรอกรายละเอียดข9อมูลเร่ืองร9องทุกขQตามหมายเลขจากน้ันกดปุîมเพ่ือกรอกข9อมูลใน

ส/วนถัดไป 

 
 

ผู9ใช9งานระบบกรอกรายละเอียดข9อมูลดังน้ี 

o วันท่ีร9องทุกขQ 

o ผู9รับแจ9ง 

o วันท่ีหนังสือส/งเข9า 

o เลขท่ีหนังสือส/งเข9า 

o วันท่ีหนังสือส/งออก 

o เลขท่ีหนังสือส/งออก 

o หน/วยงานท่ีมาของเร่ือง 

o เลือกสถานะการร9องทุก 
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4.1.2 เน้ือหาเร่ืองร9องทุกขQร9องเรียน 

จากนั้นผู9ใช9งานกรอกรายละเอียดเรื่องร9องทุกขQส/วนเนื้อหาโดยให9ผู9ใช9งานกรอกข9อมูลตาม

หมายเลขเมื่อกรอกข9อมูลเรียบร9อยแล9วกดปุîม ‘หน9าถัดไป’ เพื่อกรอกข9อมูลในส/วนถัดไปและหาก

ผู9ใช9งานต9องการกลับไปที่หน9าก/อนหน9าให9ผู9ใช9งานกด ‘กลับหน9าก/อน’ เพื่อกลับหน9าบันทึกเรื่องร9อง

ทุกขQ/ร9องเรียน 

 
 

ผู9ใช9งานระบบกรอกรายละเอียดข9อมูลดังน้ี 

o วันเดือนปÜท่ีเกิดเหตุ 

o สถานท่ีเกิดเหตุ 

o จุดเกิดเหตุ 

o จังหวัด 

o อำเภอ 

o ตำบล 

o รายละเอียดการร9องทุกขQ 
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4.1.3 ความประสงคQในการดำเนินการ 

จากนั้นผู9ใช9กรอกรายละเอียดความประสงคQในการดำเนินการ ให9ผู 9ใช9งานกรอกข9อมูลตาม

หมายเลขเมื่อกรอกข9อมูลเรียบร9อยแล9วกดปุîม ‘หน9าถัดไป’ เพื่อกรอกข9อมูลในส/วนถัดไปและหาก

ผู9ใช9งานต9องการกลับไปที่หน9าก/อนหน9าให9ผู9ใช9งานกด ‘กลับหน9าก/อน’ เพื่อกลับหน9าเนื้อหาเรื่องร9องทุกขQ

ร9องเรียน 
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4.1.4 หลักฐานประกอบเร่ืองร9องเรียน/ร9องทุกขQ 

จากน้ันผู9ใช9สามารถแนบหลักฐานประกอบเร่ืองร9องเรียน/ร9องทุกขQ ให9ผู9ใช9งานกรอกข9อมูลตามหมายเลข

เม่ือกรอกข9อมูลเรียบร9อยแล9วกดปุîม ‘หน9าถัดไป’ เพ่ือกรอกข9อมูลในส/วนถัดไปและหากผู9ใช9งานต9องการ

กลับไปท่ีหน9าก/อนหน9าให9ผู9ใช9งานกด ‘กลับหน9าก/อน’ เพ่ือกลับหน9าความประสงคQในการดำเนินการ 
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4.1.5 สรุปข9อมูล 

จากน้ันผู9ใช9แนบหลักฐานประกอบเร่ืองร9องเรียน/ร9องทุกขQ แล9วเสร็จระบบส/งข9อมูลมายังแบบ

รายงานรับ – ส/งต/อ (Service Link) ผู9ใช9งานกรอกข9อมูลลงในช/องรับข9อความและสามารถกดไปท่ี

เคร่ืองหมาย‘พิมพQ’เพ่ือส่ังพิมพQ และหากกดท่ีเคร่ืองหมาย‘เอกสาร’ก็จะเปwนการส/งออกไฟลQ  

เม่ือผู9ใช9งานกรอกข9อมูลเรียบร9อยแล9วให9ผู9ใช9งานกดปุîม‘กลับหน9าหลัก’เพ่ือเปwนการบันทึกข9อมูลจากน้ัน

ระบบจะประมวลผลข9อมูลและแสดงหน9าจอหลักอัตโนมัต ท้ังน้ีผู9ใช9งานสามารถกลับหน9าจอก/อนหน9าน้ี

โดยกดปุîม “หน9าก/อนหน9า” 
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4.2 ติดตNอศูนย1 
กรณีที่ผู 9ใช9งานมีเรื ่องสงสัย ต9องการความช/วยเหลือหรือสอบถามข9อมูลภายในศูนยQดำรงธรรม 

จังหวัดชลบุรี ผู9ใช9งานสามารถเข9าใช9งานเมนูหลัก “ติดต/อศูนยQ” ระบบแสดงหน9าจอดังรูป 

 
 ให9ผู9ใช9งานกรอกข9อมูล โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

o ช่ือ-นามสกุล 

o หมายเลขโทรศัพทQ 

o อีเมล 

o เร่ืองท่ีต9องการติดต/อ 

o ข9อความ  

เมื่อผู9ใช9งานกรอกข9อมูลเรียบร9อยแล9วให9เลือกปุîม “ส/งข9อความ” ระบบประมวลผลและบันทึก

ข9อมูล จากน้ันเจ9าหน9าท่ีจะตอบคำถามผ/านอีเมล 
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5 ระบบเว็บไซต1ศูนย1ขAอมูลขNาวสารอิเล็กทรอนิกส1 
เม่ือผู9ใช9งานเลือกเมนูศูนยQข9อมูลข/าวสารอิเล็กทรอนิกสQ ผ/านหน9าจอหลักเว็บไซตQจังหวัดชลบุรีดังรูป 

 
 ระบบแสดงหน9าจอศูนยQข9อมูลข/าวสารอิเล็กทรอนิกสQของราชการ สำนักงานจังหวัดชลบุรี 

จังหวัดชลบุรีดังรูป 

 
 ระบบแสดงหน9าจอศูนยQข9อมูลข/าวสารอิเล็กทรอนิกสQของราชการ สำนักงานจังหวัดชลบุรี 

ประกอบด9วยรายละเอียดดังน้ี 
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o หน9าแรก 

o ประชาสัมพันธQ 

o สัญญาอ่ืน ๆ ท่ีต9องรายงาน 

o ข9อมูลข/าวสารท่ีน/าสนใจ 

o แบบประเมิน 

o รายงานผลการปฎิบัติตามแบบ สขร. 

o รายงานผลการปฏิบัติตาม พรบ. ข9อมูลข/าวสาร 

 

ผู 9ใช9งานสามารถเลือกรายการข9อมูลข/าวสารอิเล็กทรอนิกสQ จากหน9าจอหลัก ระบบแสดง

รายละเอียดข9อมูลเร่ืองท่ีผู9ใช9งานสนใจ ดังรูป 

 
 

 

 



58/1 หมู 3 บานลานตอง ต.หวยทราย อ.สันกําแพง
จ.เชียงใหม 50130

บริษัท จิ๊กซอว อินโนเวชัน่ จํากัด


